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 سرطان پروستات

  

 توجه: این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.  

 كتر مریم خيام زاده مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علم پزشكی شهيد بهشتید

 

ها متفاوت است كه درصد    كند. اين نوع سرطان از اين نظر با ساير سرطان   پروستات فقط مردان را مبتال مي سرطان  

هاي باشنننند. بوشنننبستانه سنننه انارم سنننرطانهاي بدون عالمت آن مياي از مردان مبتال داراي فرمقابل مالحظه

قيت قابل درمان هستند. هر ساله بيش از   اي دارند و در صورت تشسيص به موقع با موف  پروستات رشد بسيار آهسته     

هزار نفر نيز جان بود را به باطر اين  270شننوند و بيش از هزار نفر در جنان به سننرطان پروسننتات مبتال مي 557

مورد مرگ، سنناليانه به ع ت   300هزار مورد جديد و هزارو 3سنناليانه حدود   دهند. در ايران نيزبيماري از دسننت مي

 آيد.  ها در مردان به حساب ميدهد. سرطان پروستات سومين ع ت شايع مرگ ناشي از سرطاناين سرطان رخ مي

 پروستات چيست؟

صورت غده    ضو به  سمت فوقاني مجراي ادرار را در بر مي   اين ع شته و ق گيرد. اين غده  اي كواك در زير مثانه قرار دا

راست روده قابل لمس است )معاينه از طريق مقعد(   در ج وي راست روده قرار دارد و سطح پشتي آن از طريق معاينه

سازد. اين غده منجر به يكسري ابتالالت در مردان عمل اين غده، سابتن مايعي است كه قسمتي از مايع مني را مي

توان به التناب عفونت، بزرگي بوش بيم اين غده و سننرطان آن اشنناره نمود. به طور  شننود كه از ج مه آننا ميمي

 دازه غده پروستات به اندازه يك گردو است. طبيعي ان

 عوامل خطر ساز 

افتد ولي بعد از اين سن، سالگي اتفاق مي 40كند و به ندرت قبل از معموالً سرطان پروستات افراد مسن را درگير مي 

شت ن     10يايد، از اي افزايش ميميزان بروز آن به طور قابل مالحظه ستات، ه سرطان پرو سن باالي   بيمار مبتال به  فر 
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رسنند سننيگار، ع ل كنتيكي، ركيم غ ايي و نناد نيز در بروز آن دبالت داشننته باشننند. مرداني كه سننابقه    به نظر مي

هاي  بانوادگي بروز اين سرطان را دارند، شانس بيشتري جنت ابتالي به آن بواهند داشت. همچنين استفاده از ركيم  

بتال به اين سننرطان را كاهش دهد، نظير غ اهاي غني از ليكوپن )گوجه فرنگي  غ ايي باصنني ممكن اسننت شننانس ا

 Eآيد(، س نيم و ويتامين ها به حساب ميپسته منبعي سرشار از ليكوپن

 ها  عالیم و نشانه

ست كه البته اين عاليم در        شرح زير ا ساير موارد داراي عاليمي به  سرطان عالمتي ندارد و در   در مراحل اوليه، اين 

 بزرگي بوش بيم پروستات نيز وجود دارند:

 ها  تكرر ادرار به وينه در شب 

 منقطع بودن و قطع و وصل شدن جريان ادرار 

 احساس درد و سوزش در هنگام بروج ادرار 

  احساس درد در قسمت پاييني كمر و لگن باصره 

 وجود بون در ادرار 

 كاهش اشتنا و يا وزن و درد دايمي استسواننا 

 وز هر يك از عاليم فوق، فوراً بايد با پزشك مشورت نمود.در صورت بر

 غربالگري سرطان پروستات

گيري آنتي كن ابتصنناصنني در حال حاضننر از معاينه مسننتقيم راسننت روده )از طريق مقعد( توسننط پزشننك و اندازه

 شود.  پروستات براي تشسيص سرطان پروستات استفاده مي

تواند به تشننسيص سننرطان گيري آن در بون ميتركيبي اسننت كه اندازه( P.S.Aكن ابتصنناصنني پروسننتات )آنتي

است. مرداني كه سرطان پروستات دارند،       Prostate specific Antigenساده شدن    PSAپروستات كمك كند.  

ست البته       PSAاكثراً ميزان  شان باالتر از حد طبيعي ا در موارد ديگري از قبيل عفونت و التناب در  PSAدر بون

ستات نيز افزايش مي    ستات يا بزرگي بوش بيم پرو شروع اين روش   غده پرو سن  هاي غربالگري به طور دقيق يابد. 

سال جنت غربالگري   50مشسص نيست ولي با اين حال اكثر مستصصان اعتقاد دارند اين دو روش براي سنين باالي    

دارند، نظير كساني كه سابقه مثبت بانوادگي   سرطان بنتر است، انجام شود. در كساني كه شانس بيشتري جنت ابتال

 سال انجام شود.  40تر، يعنيدارند، غربالگري بنتر است در سنين پائين

 نتایج غربالگري  



اگر معاينه مستقيم از طريق راست روده و يا تست بون غير طبيعي باشد نياز به نمونه برداري از غده پروستات است       

اي از نسج پروستات را به   شود. براي اين كار، توسط سوزن مسصوص، تكه    ته ميگف Biopsyكه در اصطالح پزشكي   

دارند كه توسط متسصص آسيب شناسي بررسي و اگر سرطاني باشد،          رسد، بر مي وينه از قسمتي كه به نظر آزرده مي 

 شود.  تشسيص داده مي

 درمان سرطان پروستات 

سته دارد       اگر  شد آه ستات از نوع بوب آنكه ر سرطان پرو صوص در افراد        انانچه  شد، به ب ست با و مناجم هم ني

مسن، بنترين راه اين است كه بيمار به طور مداوم تحت نظر پزشك معالج بوده و مكررا بررسي شود. جراحي، شيمي       

توانند  اگر سننرطان در مراحل اوليه باشنند، مي  هاهاي ديگر درمان اسننت. اين نوع درماندرماني و راديوتراپي هم راه

سرطان پروستات را درمان و ريشه كن كنند ولي به باطر داشته باشيد اين درماننا، ممكن است با عوارضي از قبيل         

 كنترل نكردن ادرار و يا ابتالل در نغوظ و... همراه باشند.  
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